سفارة اململكة العربية السعودية في واشنطن
Royal Embassy of Saudi Arabia in Washington DC
601 New Hampshire Ave., NW Washington, DC
20037

العنوان
هاتف السفارة

202-342-3800

Phon

فاكس شئون السعوديني

202-295-3625

Fax

البريد االليكتروني

Email

citizen@saudiembassy.net

ارقام الطوارئ الخاصة باملواطنني في غير اوقات الدوام الرسمي
202-746-0666

جواالت الطوارئ

202-746-3555
202-746-2888

الجوازات وحاالت الوفاة

التحويالت الداخلية لقسم شئون شئون السعوديني
القضائية

1000 -1001

املحامني

1002 - 1004

الوكاالت

1006 - 1007

تذاكر املرور

1058

الجوازات

1013 - 1018 - 1011

الواليات التابعة للسفارة في واشنطن
أالباما

اوهايو

تنيسي

جورجيا

ديالوار

فيرجينيا

وست فيرجينيا

ساوث كاروالينا

نورث كاروالينا

كنتاكي

واشنطن العاصمة

ميريالند

القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك
General Consulate of Saudi Arabia in New York

العنوان

866 2nd Ave, 5th Floor New York, NY 10017

هاتف القنصلية

212-752-2740

Phon

فاكس شئون السعوديني

212-688-2719

Fax

البريد االليكتروني

Email

usnycon@mofa.gov.sa

ارقام الطوارئ الخاصة باملواطنني في غير اوقات الدوام الرسمي
917-690-2663

جواالت الطوارئ

917-690-0414

التحويالت الداخلية لقسم شئون شئون السعوديني
القضائية

2020

املحامني

1012

الوكاالت

1019

تذاكر املرور

1019

الجوازات

1019

الواليات التابعة للقنصلية العامة في نيويورك
انديانا

بنسلفانيا

رود آيالند

فيرمونت

كينيتيكت

ماساشوسيت

متشجان

ماين

نيو هامشير

نيو جرسي

نيويورك

القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوسنت
General Consulate of Saudi Arabia in Houston

العنوان

5718 Westheimer Rd 1500 Houston, TX 77057

هاتف القنصلية

713-785-5577

Phon

فاكس شئون السعوديني

713-273-6973

Fax

البريد االليكتروني

Email

ustxcon@mofa.gov.sa

ارقام الطوارئ الخاصة باملواطنني في غير اوقات الدوام الرسمي
281-889-0570

281-917-8305

281-917-8658

التحويالت الداخلية لقسم شئون شئون السعوديني
القضائية

3333

املحامني

1025

الوكاالت

1010 - 7777

تذاكر املرور

1014 - 1019

الجوازات

1022 - 1014

الواليات التابعة للقنصلية العامة في هيوسنت
اركانسس

اوكالهوما

أيوا

تكساس

ساوث داكوتا

نورث داكوتا

فلوريدا

كنساس

لويزيانا

ميزوري

مسيسيبي

مينسوتا

نبراسكا

إلينوي

وسكنسن

القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في لوس انجلس
General Consulate of Saudi Arabia in Los Angeles

العنوان

2045 Sawtelle Blv. Los Angeles, CA 90025

هاتف القنصلية

310-479-6000

Phon

فاكس شئون السعوديني

310-479-2752

Fax

البريد االليكتروني

Email

uscacon@mofa.gov.sa

ارقام الطوارىء الخاصة باملواطنني في غير اوقات الدوام الرسمي
310-895-6642

310-279-0243

التحويالت الداخلية لقسم شئون شئون السعوديني
استفسارات عامة

2142

القضائية

2121 - 2123

الوكاالت

2155

تذاكر املرور

2146 - 2135

الجوازات

2141

الواليات التابعة للقنصلية العامة في لوس انجلس
اريزونا

آالسكا

أوريغون

ايداهو

كاليفورنيا

كلورادو

مونتانا

نيفادا

نيو مكسيكو

هاواي

والية واشنطن

وايمنج

يوتاه

